Răspuns la solicitările de clarificări

www.raa.ro
Fundaţia Romanian Angel Appeal
(RAA) acţionează pentru îmbunătăţirea
calităţii vieţii copiilor şi tinerilor
afectaţi de boli cronice cu risc de
discriminare şi excludere socială.

Principalele arii de activitate şi
expertiză:
 Servicii directe multidisciplinare
adresate persoanelor în dificultate
 Programe destinate sănătăţii femeii şi
copilului
 Dezvoltarea iniţiativelor de implicare
socială a tinerilor aparţinând
grupurilor vulnerabile
 Consultanţă şi formare profesională
la distanţă şi în regim rezidenţial,
pentru:
o
servicii medicale, de
asistenţă socială şi
psihologică
o
îmbunătăţirea
competenţelor copiilor,
tinerilor şi adulţilor
aparţinând unor grupuri
vulnerabile
 Asistenţă tehnică de implementare;
Monitorizare şi Evaluare tehnică şi
financiară a programelor de control a
epidemiilor cu impact major asupra
populaţiei (HIV/SIDA, Tuberculoză).
CIF: 7274690
Adresa de corespondenţă:
Strada Rodiei Nr. 52 • Sector 3 •
Bucureşti • 030956 • România
Tel 021 323 68 68 • Fax 021 323 24 90
office@raa.ro

Fondatori (1991):
OLIVIA HARRISON • ELTON JOHN •
BARBARA BACH STARKEY • YOKO
ONO • LINDA McCARTNEY
Fondator şi partener (1997):
FONDAZIONE FRANCO MOSCHINO

HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ 531
(28•08•1991) TRIBUNALUL
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
JUDECĂTORIA SECTOR 1

Fundaţia RAA a
implementat şi
certificat sistemul
de management al
calităţii conform
standardului
EN ISO 9001:2008

Fundația Romanian Angel Appeal răspunde la solicitările de clarificări primite în
perioada 16-17.07.2015, cu privire la cererea de ofertă servicii organizare
evenimente lansată în data de 16.07.2015.
Întrebare 1: ”La Lotul 1 in caietul de sarcini, la pozitia 3 „Sedinte lunare de instruire
a lucratorilor comunitari”, la serviciile de coffee – break, necesarul serviciilor este
de 1 pauza x 156 de intalniri x 25 de persoane/ intalnire. In formularul de oferta
cantitatea trecuta este de 136 de intalniri, si la descrieri aveti trecute 130 de
intalniri. Va rugam sa precizati care este cantitatea corecta”.
Răspuns întrebare 1: Cantitatea corecta este de 156 intalniri. Am revizuit
formularul de oferta si este incarcat in varianta actualizata pe web site www.raa.ro
la sectiunea Achizitii.
Întrebare 2: ”La Lotul 1, la pozitia 3 „Sedinte lunare de instruire a lucratorilor
comunitari”, va rugam sa precizati daca serviciile de coffee – break vor fi in regim
de catering la locatia pusa la dispozitie de dumneavoastra”.
Răspuns întrebare 2: Confirmam ca serviciile de coffee break sunt necesare in
regim de catering.
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Manager Achiziții, Ana-Maria Duca
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